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Textielinzameling voor kinderen en jongeren met een handicap 

Een samenleving waarin kinderen met een handicap vanzelfsprekend meedoen - dat is het ideaal van NSGK, de 
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. En aan dat ideaal wil textielinzamelaar Curitas graag 

bijdragen, samen met u.  

Wat kunt u doen? 

Curitas zou graag bij u een textielcontainer plaatsen. Curitas heeft samen met NSGK een speciale textielcontainer 
gemaakt. Voor elke kilo textiel die met deze container wordt ingezameld, doneren wij een vast bedrag aan NSGK. 
Daarnaast ontvangt u, als organisatie waar de container staat, een vast bedrag per kilo ingezameld textiel. 

Met de textielinzameling voor NSGK kunt u op een eenvoudige en zichtbare manier het belangrijke werk van NSGK 
ondersteunen, samen met iedereen die betrokken is bij uw organisatie. 

Hoe werkt het? 

U stelt een locatie op uw (eigen) terrein beschikbaar voor de textielcontainer van NSGK. Een plek van ongeveer 
1,25 x 1,25 meter is voldoende. De container is ongeveer 2,20 meter hoog. Het zou natuurlijk het beste zijn als de 
container op een plaats staat die goed zichtbaar is. Ook moet de container geleegd kunnen worden, dus het is fijn 
als er een busje in de buurt van de container kan komen. 

Als de container (bijna) vol is, komt Curitas de container legen. In de beginperiode is het fijn als u Curitas even een 
e-mailtje of WhatsApp-bericht stuurt wanneer de container voor driekwart vol zit. De container wordt dan binnen 
48 uur geleegd. Natuurlijk kunt u ook even bellen. Als Curitas weet hoe snel de container ongeveer vol raakt, zal 

de container met een vaste frequentie worden geleegd. 

Ieder kwartaal ontvangt u automatisch per e-mail een rapportage van Curitas met de hoeveelheid ingezamelde 

kilo’s textiel. Op basis van deze rapportage betaalt Curitas de afgesproken vergoeding aan u uit. Hiervoor hoeft u 

verder niets te doen. 

 

Wat mag er wel en niet in de textielcontainer? 

  

Wel: Niet: 

T-shirts, hemden, broeken en truien, sportkleding Natte kleding 
Jurken, rokken, blouses, jassen, jacks Vervuilde kleding 

Ondergoed, lingerie, badkleding, sokken, kousen Afval 

Schoenen, laarzen, gympen en sandalen Knipselresten 

Riemen, (hand)tassen Vulmateriaal 

Pluche speelgoed Matrassen, vloerbedekking, pantoffels 

Lakens, slopen, handdoeken Synthetische kussens, dekbedden 

Gordijnen, vitrage Rubber laarzen, klompen 
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Hoe kunt u het beste textiel aanbieden? 

 
 Verpak schone en droge kleding, textiel en schoenen is een plastic zak, 
 Maak de zak goed dicht zodat het textiel niet nat of vuil kan worden, 
 Schoenen per paar samenbinden.  

 

Wat gebeurt er met uw ingezamelde textiel? 

 

Uw textiel wordt in Nederland gesorteerd bij gecertificeerde sorteerbedrijven, waaronder het sociale bedrijf So 

Grade in Ede. Zo weten wij zeker dat het textiel een duurzame bestemming krijgt én worden er (sociale) banen in 

Nederland behouden. Alles wat opnieuw gedragen of gebruikt kan worden, wordt hergebruikt. Overige materialen 

worden als grondstof ingezet voor nieuwe producten. 

 


